
 التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتكلية/

 الدراسات العليا  /مكتب 
 

 لجنة الدراسات العيا جتماعامحضر 

 2016/2017 العام الجامعي 193 رقم الجلسة

 10/7/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 العاشرةالساعة 

نهاية 

 االجتماع
 الواحدة الساعة 

مكان 

 إلجتماعا
 للدراسات العليا والبحوث  أ.د/ وكيل الكلية بمكت

 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

 عقدت الجلسة رقم العاشرة .في تمام الساعة  م 10/7/2017الموافق األثنين  نه في يومإ

 وبحضور كل من:مصطفى سامى عميرة الدكتور/ ألستاذ ( برئاسة ا193)

  واعتذر عن الحضور :

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن مصطفى سامى عميرة الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد فتتاح :إلا

لعرض ومناقشة  هانتقل سيادتثم  الدراسات العليا الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 

 أوالً: المصـــادقات

 الوظيفة االسم م

 عضواً                  رئيس قسم العاب القوي بالكلية العاب القوي و أستاذ أ.د/ محمد عنبر بالل  

صول التربية الرياضية والترويح  القياس والتقويم ورئيس قسم ا أستاذ أ.د/ وائل السيد قنديل  1

 أستاذ  كرة اليد ورئيس قسم االلعاب بالكلية                           عضواً  أ.د / طارق محمد على النصيرى   عضواً 

استاذ  التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم التمرينات والجمباز  د/ أمل صالح سرور0أ 2

 عضواً 
 رئيس القسم        عضواً وبقسم المواد الصحية  فسيولوجيا الرياضةأستاذ  .د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم أ 3

 أمين سر اللجنة                                      أولباحث دراسات عليا  أ / أمل السيد الحسينى منصور   4

 إدارية بالدراسات العليا                                       سكرتيرة اللجنة  السيدة / منال سعيد يوسف  5

 الوظيفة االسم م
 ينات والجمبازً استاذ  التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم التمر د/ أمل صالح سرور0أ 1
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 على محضر الجلسة السابقة بشأن التصديق  1/1

 الموافقة القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

( بتاريخ 908الساعات المعتمدة والتى تم إعتمادها بقرار وزارى رقم ) نظام النظر فى تطبيق الئحة الدراسات العليا الجديدة   2/1

22/2/2017 

 امة للدراسات العليا مع إرسال نسخة من الالئحة لإلدارة العالموافقة   .القرار:

دبلوم –المهنى التخصصى النظر فى فتح باب القيد لطالب الدراسات العليا المصرين والوافدين بالدرجات العلمية ) دبلوم  2/2

  1/9/2017وينتهى فى  1/8/2017يبدأ من  طبقاً لالئحة الجديدة وسوفدكتوراة (  –ماجستير  /المهنى المتقدم 

 القرار: الموافقة  ا

الدكتوراة (  –النظر فى فتح باب القبول للمحولين من الكليات المناظرة بالجامعات االخرى بدرجة  ) الماجستير  2/3

  2017/2018للعام الجامعى 

 القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم 

 

   ثالثا :

المقيد بدورة ابراهيم محمود غريب  تسجيل رسالة الدكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / كريم 3/1

عنوان " تأثير برنامج تدريبى متنوع الشدة تحت  بقسم المواد الصحية والمدرس المساعد  2015اكتوبر 

 "لدى ناشئين السباحة   (CH)وهرمون النمو 3 –على تغير إيقاعات القلب والجاالكتين 

 تشكيل لجنة اإلشراف من السادة األساتذة 

 بالكليةالمتفرغ بقسم المواد الصحية عاصم     إستاذ فسيولوجيا الرياضة  أ.د/ حمدى عبده

 أ.د/ أحمد محمد عبد الحكيم       إستاذ السباحة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية 

 بالكليةد/ السيد صالح السيد أحمد         مدرس بقسم المواد الصحية 

 ( مدرس 2مع مراعاة بأنة اليجوز بأن يكون بلجنة اإلشراف )القسم  القرار: الموافقة بناءا على موافقة

 2016المقيدة بدورة حمد حسن أيه حسن آ/فى التربية الرياضية للباحثة   تسجيل رسالة الماجستير  3/2

طفال متالزمة جتماعيه ألبعنوان " دراسة مقارنه القياسات البيولوجية واإلوالمسجلة بقسم المواد الصحية 

 حتياجات الخاصة "ن وقابلى التعلم لذوى اإلداو

 

 تشكيل لجنة اإلشراف من السادة األساتذة 

 بالكلية  أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم المواد الصحية ورئيس القسمأ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم
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 بالكلية مدرس بقسم المواد الصحيهعامر      د/ سالى عبدالستار 

 ا على موافقة القرار: الموافقة بناء

والمسجل 2013المقيد بدورة اكتوبر محمد سعيد محمد القواس /رساله الماجستير  للباحث تسجيل موضوع  3/3

 لمالكميالفسيولوجية اللياقة التحمل على بعضمتغيرات  تدريباتبقسم المنازالت والرياضات المائية بعنوان " تأثير 

 الدرجة االولى "

 تحت إشراف

 بالكلية أمين خضر أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية أحمد سعيد أ.د/

 بالكليةةيالصح المواداستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم أ.د/ عـبـدالحـلـيـم يـوسـف عـبـدالـعـلـيـم 

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

 رابعا: 

والمسجل بقسم المنازالت 2014حث / أمير محمد صالح أبو عربالمقيد بدورة اكتوبرتشكيل لجنة المناقشة والحكم للبا 4/1

بعنوان " تأثير استخدام بعض طرق التسهيالت العصبية العضلية للمستقبالت  8/3/2016والرياضات المائية بتاريخ 

 الحسية علي تحسين مستوي االنجاز لسباحي الخماسي الحديث  "

 تحت إشراف 

 بالكلية طفي محمد عليأستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائيةـ أ.د/ مني مص1

 ـ أ.د/ مصطفي سامي عميرة أستاذ الرياضات المائية بقسم المنازالت والرياضات المائية ووكيل الكلية3

 بالكلية  للدراسات العليا والبحوث

 الفرديةوالرياضات المنازالت د/ مروه علي عبد النبيمدرس بقسم نظريات وتطبيقات 

 المنوفيةكلية التربية الرياضية جامعة 

 :األساتذة األتى أسمائهم بعد ل لجنه المناقشة والحكم من السادة يتشك

 )مشرفاً(ـ أ.د/ مني مصطفي محمد عليأستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية 1

ً )أستاذ السباحة المتفرغ  كلية التربية الرياضية جامعة حلوان.ـ أ.د/ محمد مصدق محمود محمد 2  ( مناقشا

 ـ أ.د/ مصطفي سامي عميرة أستاذ الرياضات المائية بقسم المنازالت والرياضات المائية ووكيل الكلية3

 )مشرفاً(للدراسات العليا والبحوث. 

ً أحمد محمود عبد الحكيم أستاذ السباحة بقسم المنازالت و /أ.دـ 4  (الرياضات المائية بالكلية        ) مناقشا

 القرار : الموافقة بناءاً على موافقة القسم 
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المقيد بدورة  تشكيل لجنه المناقشة والحكم لرساله الماجستير  للباحث / محمد السيد عبدالفتاح حبيب  4/2

  14/4/2015والمسجل بقسم المواد الصحية بتاريح  2013اكتوبر 

افة الصحيه وعالقتها بانتشار التشوهات القواميه لتالميذ المرحله االولى من التعليم بعنوان " الثق

 االساسى بادارة منشأة القناطر التعليميه بالجيزة "

 تحت إشراف 

 ستاذ الصحة الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية أحمد على حسنأد/ أ.

 التربية الرياضية جامعة حلوان  كلية                                                 

 بالكليةةيالصح المواداستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم

 :األساتذة األتى أسمائهم بعد ل لجنه المناقشة والحكم من السادة يتشك

 حلوانعة جامياضية قسم علوم الصحة الرياضية ستاذ الصحة الرأ مشرفا حمد على حسنأأ.د/  -1

 المواد الصحية بالكلية قسمالرياضة المتفرغ بفسيولوجيا تاذ سأ مناقشا أ.د/ حمدى عبده عاصم  -2

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم المواد الصحية ورئيس القسم مشرفا أ.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم  -3

كلية التربيه الرياضية ية قسم علوم الصحة الرياضباستاذ القوام  مناقشا الدروى يسن أ.د/ محسن   -4

  حلوان امعةج
 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

 

والمسجل بقسم أصول التربية  2012تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / أحمد حمدي إبراهيم حمزة في المقيد بدورة اكتوبر 4/3

 ية لدي طالب الجامعات المصرية في مصر والمعرفة الرياض) البرامج الرياضية التليفزيونية بعنوان الرياضية والترويح 

 تحت إشراف 

 بالكلية  خدمة المجتمع وتنمية البيئةلشئون أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكلية أ.د/لبيب عبدالعزيز لبيب      "

 بالكلية  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح"أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة

 :األساتذة األتى أسمائهم بعد ه المناقشة والحكم من السادة ل لجنيشك

ً  أ.د / محمد عبدالعظيم شميس   أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية والترويح"بالكلية   1  مناقشا

 مشرفا بالكلية البيئةخدمة المجتمع وتنمية لشئون  أ.د/لبيب عبدالعزيز لبيب      "أستاذ إدارة التنس  ووكيل الكلية  2

 أ.م.د/ دينا كمال محمود         أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم اإلدارة الرياضية بكلية                        3

 التربية الرياضية بالجزيرة جامعة حلوان        

 ً  مناقشا

ً  بالكلية  والترويح"أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة   "أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية  4   مشرفا
 موافقة القسمبناءاً على القرار : الموافقة 

والمسجلة بقسم أصول  2014تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة/  سارة فتحي أمين ماضي المقيدة بدورة إكتوبر  4/4
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لتربية الرياضية وعالقتها بعنوان) الضغوط المهنية لدي معلمات ا 16/2/1016التربية الرياضية والترويح بتاريخ 

 باتجاهاتهم نحو عملية التدريس ( 

 تحت إشراف 

 بالكلية أستاذ علم النفس الرياضي   ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالبأ.د/محمد إبراهيم الباقيري           "

 ح بالكليةأصول التربية الرياضية والتروي "أستاذ مساعد بقسمأ.م.د/ فتحي توفيق حفينة            

 :األساتذة األتى أسمائهم بعد ل لجنه المناقشة والحكم من السادة يشك

ً  جامعة حلوان كلية التربية الرياضية  أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ أ.د / محمد محمد حسن عالوي  1  مناقشا

 مشرفا ون التعليم والطالب أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل الكلية لشئأ.د/محمد إبراهيم الباقيري        " 2

ً  بالكلية  أصول التربية الرياضية والترويح أستاذ مساعد بقسمأ.م.د/ نرمين رفيق محمد  3  مناقشا

ً  بالكلية أصول التربية الرياضية والترويح "أستاذ مساعد بقسمأ.م.د/ فتحي توفيق حفينة      4   مشرفا
 موافقة القسمالقرار : الموافقة بناءاً على 

 حثين األتى أسمائهم بعد (امنح درجة ) الماجستيرفى التربية الرياضية للب 4/5

 الدرجة القسم العنوان االسم م

محمد أحمد مصطفى  1

 العسال 
تأثير التدريبات النوعية على بعض 

المتغيرات الكينماتيكية ومستوى األداء 

للغطسة الخلفية المكورة من السلم 

 (المتحرك لدى براعم الغطس 

 ماجستير  طرق التدريس

إبراهيم  فتحى إبراهيم  2

 غنيم 

 

تأثير استراتجيات التعلم التعاونى والتنافسى 

 على سباحة الفراشة "
المنازالت 

 والرياضات المائية
 ماجستير 

أحمد عادل عبد الهادي  3

 محمد أبو حجازي  

"الخصائص البيوميكانيكية لمهارة "هونما" 

النوعية على جهاز كأساس لوضع التدريبات 

 الحلق"

التمرينات 

 والجمباز 
 ماجستير 

 
 القرار : الموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم

 

 

 الواحدة ظهرا اختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 

 والبحوثوكيل الكلية للدراسات العليا                                                    سراللجنة أمين 

 .د/ مصطفى سامى عميرة أامل الحسينى                                                               
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